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A FORMAÇÃO DE EQUIPES ALFABETIZADORAS

INTRODUÇÃO
O processo de construção da cidadania na sociedade letrada inicia-se pela alfabetização, que tem como
seu valor máximo um sentimento de libertação. A partir do momento em que a pessoa aprende a decifrar o
código alfabético e, principalmente, a entendê-lo, de maneira que consiga interpretar o que lê e expressar
por escrito o que pensa, ela se constitui como sujeito de sua própria história, pois a alfabetização possibilita
igualdade de condições de inserção social cidadã. Uma pessoa que lê e escreve, que busca conhecimentos
e sabe se posicionar criticamente não fica dependente dos demais, ganha autonomia de movimentos e de
escolhas, de forma a gerar opiniões próprias e efetivar sua participação na sociedade. Vale destacar que a
alfabetização, além de ser uma habilidade em si mesma, é base para o desenvolvimento de outras
habilidades.

Na sociedade do conhecimento, ser alfabetizado deveria ser o normal, mas para muitos ainda é um objetivo
quase inacessível. O mundo tem hoje 743 milhões de adultos iletrados, 75 milhões de crianças não
frequentam a escola e outros tantos milhões de jovens completam sua escolaridade básica sem o
aprendizado adequado, engrossando a estatística do analfabetismo funcional. Para que esse número não
aumente, é preciso garantir uma educação de qualidade, especificamente com ações eficazes de
alfabetização. E nesse aspecto, uma das estratégias essenciais é a formação dos atores-chave desse
processo: os alfabetizadores, profissionais que, em função do alcance social de seu trabalho, devam ser
prestigiados e valorizados de todas as formas, não apenas financeira, mas sobretudo com a oferta de
condições para que possam aprofundar seus conhecimentos teóricos, ampliar o domínio de estratégias
metodológicas e, principalmente, desenvolver habilidades pessoais para superar as mais diversas situações
que surgem em sua prática docente como alfabetizador.

No processo de alfabetização, o educador deve ter a intencionalidade de promover no educando o gosto
pela leitura e o respeito pela língua materna, conhecer as variações linguísticas que circulam em sua sala
de aula, e saber como lidar com essas variantes, o que requer a compreensão sobre a estrutura e o
funcionamento da língua, bem como os saberes matemáticos.

Em seu papel de mediador da

aprendizagem, deve propor atividades que levem os alunos a refletir sobre os sistemas alfabético e
numérico, a ortografia, os recursos linguísticos usados nas diferentes esferas de interlocução e a participar
de diversos eventos de letramento em ambas as áreas, de forma a apropriar-se de diferentes gêneros
textuais e conteúdos específicos da matemática. Para tanto, é preciso que o educador saiba organizar o
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tempo pedagógico e a rotina da aula, bem como planejar tarefas que promovam o uso comunicativo dos
textos, a reflexão e a compreensão sobre a língua e sobre os conhecimentos matemáticos.

Assim, dado o valor da alfabetização, precisamos pensar sobre esse professor que alfabetiza: como é sua
formação inicial? Qual deve ser seu perfil? E ainda sobre as políticas neste campo: de que forma construir
políticas que privilegiem a alfabetização? Como preparar uma equipe de alfabetizadores?

COMO FORMAR UM PROFESSOR ALFABETIZADOR?
A primeira reflexão a ser feita sobre a formação do professor alfabetizador aponta para uma necessidade
urgente de que ele se compreenda e se identifique como um ser de linguagem, ou seja, reconheça que a
linguagem não significa apenas comunicação ou suporte para o pensamento, mas interação entre pessoas
que se constituem mutuamente como sujeitos sociais, de aprendizagem e de cultura.

Ser professor, especialmente alfabetizador, define-se pela necessidade de sucesso da atividade do ensinar
seus alunos e também do aprender com eles, numa intensa interação entre seres de linguagem, o que
implica condições físicas e materiais das escolas, bem como jornadas de trabalho docente que viabilizem,
entre os pares, sistemática e rotineiramente, troca de informações e socialização das experiências
pedagógicas à luz de reflexões e conhecimento das características e dos contextos sociopolíticos em que
se vive.

Formação inicial e formação em serviço/continuada deve ser um processo dinâmico de desenvolvimento,
onde se constrói um repertório de conhecimentos suficientemente consistente para que o professor atue de
maneira eficaz.
A formação inicial precisa ser um espaço no qual o professor possa vivenciar questões preliminares do
exercício profissional e, desse modo, deve ser reconhecida como basilar na trajetória de aprendizados para
a carreira docente. Isso significa ir além do ensino superior que tem se caracterizado por propostas
centradas na valorização da teoria em detrimento da prática, o que reduz significativamente as
possibilidades de se efetivar a formação de docentes críticos e, sobretudo, criativos. Deve-se considerar,
ainda, o fato de os conhecimentos relativos à alfabetização, apresentados nos cursos de formação inicial,
nem sempre contemplarem o processo de construção da escrita, bem como as propostas de intervenção
que se deva fazer para que o aluno avance.
Os cursos de formação inicial para o magistério têm, portanto, o desafio de agregarem a seus currículos
tanto os tempos voltados para a prática docente, quanto conhecimentos para a aquisição de competências
leitora e escritora. O professor alfabetizador que possui conhecimentos linguísticos e saberes decorrentes
da vivência em sua própria prática tem melhores condições de detectar as dificuldades de seus alunos e
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realizar um trabalho reflexivo e crítico, onde a língua seja vista como um instrumento de inclusão e
valorização de cada aluno que vivencia o processo de alfabetização.
A continuidade na formação concretiza-se no exercício profissional: o espaço da escola possibilita a
construção de sua maneira de ser e de estar, bem como de entendimento das práticas através da reflexão
crítica e valorização do trabalho coletivo. Na formação em serviço se configura sua condição de sujeito
social que promove interações culturais, sociais e de saberes, mas também se define a competência
profissional que reflete sobre sua própria prática e a de seus pares, por meio do diálogo permanente.

Para reflexão
1. Como os professores costumam reagir ao assumir a docência de uma turma de alfabetização? A que
fatores você atribui essa reação?
2. Em sua escola, os professores que assumem turmas de alfabetização apresentam conhecimentos
suficientes para atuarem com sucesso?
3. De que forma sua rede de ensino prepara os professores para atuarem em turmas de alfabetização?

QUAL O PERFIL ESPERADO?
O perfil profissional do professor alfabetizador, além do conhecimento teórico, deve apresentar habilidades
técnicas e interpessoais que o qualificam para o trabalho com crianças na faixa etária dos 6 aos 8 anos.
Essas habilidades iniciais serão continuamente ampliadas no decorrer de suas interações e experiências, as
quais lhe permitirão não só resolver os problemas de suas práticas pedagógicas, mas também revê-las e
lhes dar nova configuração, se for o caso.
A dimensão técnica se desdobra em inúmeros conhecimentos e possibilidades para ser capaz de ensinar.
No caso da alfabetização, alguns conhecimentos e habilidades imprescindíveis relacionam-se às questões
do desenvolvimento que, por sua vez, remetem à compreensão das características e necessidades do aluno
para aprender este ou aquele conteúdo, desta ou daquela forma.
A dimensão interpessoal se refere às habilidades relacionais, de comunicação e colaboração, entre outras,
que permitem ao professor estabelecer um clima favorável à aprendizagem e à interação entre os diferentes
atores que participam do processo educacional, dentro ou fora do espaço escola.
O professor é o mediador entre o conhecimento já produzido e aquele que o aluno vai construir. No caso
específico da alfabetização, com prioridade, nesse texto, em Língua Portuguesa, a mediação do professor
se traduz:
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No campo técnico
 Na compreensão de que a escrita é uma construção social e, portanto, plena de significados;
 No planejamento de suas aulas ao atender à diversidade dos alunos, com base no conhecimento e
estudos que possui sobre a alfabetização e o desenvolvimento de competências, alinhado ao
currículo escolar;
 Na organização do tempo, do espaço e dos conteúdos alinhados com o Projeto Político Pedagógico
(PPP);
 Nas estratégias utilizadas para envolver os alunos na aprendizagem, inclusive as novas tecnologias;
 Na criação de situações didáticas desafiadoras;
 No uso de avaliações para propósito formativo;
 Na garantia de promover, junto aos alunos, momentos de reflexão sobre o objeto de conhecimento,
assim como do afeto na relação entre todos.
No campo interpessoal
 Na crença de que seus alunos podem aprender, conhecendo seu potencial e o estágio de
desenvolvimento em que cada um deles se encontra, assim como reconhecendo os saberes que já
possui;
 Na atuação voltada para a equidade, atendendo às diferenças individuais dos alunos;
 Na consciência de seus próprios limites;
 Na sua permanente busca de formação;
 No engajamento com o espaço escolar como um todo e na relação com seus pares.

Para reflexão

1. Procure estabelecer uma ordem de importância, com vistas ao sucesso dos alunos na
alfabetização, entre os seguintes fatores: saberes teóricos, práticas escolares, crença no potencial
do aluno. Explique o porquê de sua decisão.
2. Que outras características deve possuir um professor alfabetizador?

O COORDENADOR PEDAGÓGICO E O PROFESSOR ALFABETIZADOR: UMA
RELAÇÃO NECESSÁRIA
Na esfera escolar, é crucial o papel do coordenador pedagógico enquanto formador de professores,
articulador dos conhecimentos e saberes e transformador da realidade escolar. Sua função é fundamental
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para dar concretude à política pública definida pela Secretaria de Educação, o que se dá pela articulação
com o diretor da escola e com o grupo de profissionais que nela atua. Para tanto, precisa ser gestor e líder
de processos de aprendizagem.

Com esse protagonismo, deverá fazer a mediação entre o currículo, o PPP e os professores, subsidiandoos nas devidas articulações curriculares com as áreas específicas do conhecimento, com a realidade
sociocultural dos alunos da escola e com os demais aspectos das relações pedagógicas e interpessoais
que se desenvolvem na sala de aula e na escola.
De forma abrangente, é relevante que o coordenador pedagógico atue como formador de sua equipe, que
ofereça condições para que o trabalho coletivo, com base no referencial curricular, fortaleça as ações
individuais necessárias frente às diversas realidades, favoreça a interdisciplinaridade de forma a romper
com a tradicional fragmentação das áreas do conhecimento e facilite a compreensão de conteúdos e a
percepção de sua aplicabilidade no cotidiano de sua vida.
Espera-se também que, com sua participação no coletivo da escola, estimule a pergunta, a dúvida, a
criatividade e a inovação para que esse espaço de concretização do currículo seja eficaz e eficiente no
alcance dos objetivos educacionais. Seu compromisso com a formação dos docentes deve espelhar o
projeto escolar que, por sua vez, deve refletir a política educacional, oficializada no Plano Municipal ou
Estadual de Educação.
Enfim, nessa perspectiva de reflexão crítica e coletiva insere-se a premissa de que os professores,
mediados pelo coordenador pedagógico, se apoiem mutuamente ao compartilharem problemas e práticas,
angústias e soluções, de forma a produzirem um acervo de saberes teórico-práticos que vão ao encontro
das exigências e das necessidades do fazer profissional.
O trabalho do professor alfabetizador, dada sua complexidade e singularidades, não se restringe a uma
tarefa meramente técnica, mas implica, sem dúvida, na capacidade de analisar racionalmente a situação,
ponderar sobre a adequação e consistência das soluções possíveis e considerar as intervenções tanto de
cunho cognitivo, quanto de caráter socioemocional.
O coordenador pedagógico será, então, aquele que, conhecendo o processo formativo de um professor
alfabetizador, tendo participado de sua elaboração/adaptação às necessidades e objetivos da escola,
possibilita que novos significados sejam atribuídos à prática educativa da unidade e à prática pedagógica
dos professores.
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Para reflexão
1. No seu entender, qual o perfil e qual a formação de um coordenador pedagógico eficiente?
2. De que forma os coordenadores pedagógicos escolares de sua rede de ensino atuam como
formadores em serviço de professores alfabetizadores?
3. Como tem se dado a reflexão crítica sobre a prática alfabetizadora, de forma a construir novos
conhecimentos?
4. Quais os espaços que os coordenadores pedagógicos dão para as perguntas ainda sem respostas,
para as dúvidas decorrentes da vontade de acertar e para as inovações dos professores
alfabetizadores? Como esse espaço, caso exista, é ocupado?

A CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS QUE PRIORIZEM A ALFABETIZAÇÃO
É indiscutível o fato da carreira de professor ser cada vez menos atraente, assim como é notória a
precariedade da formação inicial de grande parcela dos docentes em exercício, que demanda formação
continuada logo no início de sua vida profissional.
Reverter essa situação demanda dos gestores públicos o estabelecimento de uma política educacional que
canalize investimentos para a formação daqueles que escolhem o magistério, mesmo no período de sua
formação inicial, por meio do acompanhamento individual nos períodos de estágios, sob a forma de
mentoria ou coaching.
No processo de formação continuada, faz-se necessário investir na recuperação de conteúdos e habilidades
básicas ausentes no período da formação inicial, o que poderia ser suprido pela oferta de condições
exclusivas para frequência a cursos de especialização, permanência em tempo integral na escola com
respeito aos horários de estudo e planejamento, bem como algumas políticas de valorização pessoal e
profissional de profissionais alfabetizadores.
O retorno do investimento nessa formação poderia ser garantido pelo compromisso por ele assumido de
permanecer na rede como docente nos anos iniciais por determinado período de tempo. Essa
“profissionalização” e valorização da docência em alfabetização certamente seria um caminho positivo para
que o magistério se torne uma atividade mais competitiva e atraia bons profissionais.
Outro caminho para ampliar as competências do professor alfabetizador está na sua interação com a
organização escolar por meio de sua participação ativa na formulação, execução e avaliação do projeto
pedagógico da escola. Num movimento contínuo de retroalimentação, o planejamento do professor deve
atender às necessidades de aprendizagem diagnosticadas em sua turma, mas também acompanhar as
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discussões sobre os processos de aprendizagem de outros segmentos, numa aproximação dos demais
profissionais da escola.
Não podemos esquecer que formação profissional é um investimento, cujo retorno se configura no sucesso
dos alunos, ou seja, na ampliação de seu desempenho acadêmico e na redução do fracasso escolar
expresso nas taxas de reprovação e evasão. Quando esse investimento não é acompanhado por processos
de avaliação que cruzem a formação realizada pelo professor com o impacto nos indicadores do fluxo
escolar e da aprendizagem, se transforma em mais um gasto, um recurso que serviu talvez, e apenas, para
aumentar o volume de informações do professor.
Uma avaliação cuidadosa do impacto de programas de capacitação docente sobre a aprendizagem dos
alunos, bem como de experiências em curso ou programas que vierem a ser implementados em diferentes
formatos, é fundamental para subsidiar decisões relacionadas à implantação de políticas públicas. Um
programa de capacitação/formação continuada em qualquer sistema sério, que tenha responsabilidade com
o dinheiro público e com a aprendizagem do aluno, deve trazer em sua concepção original a perspectiva de
retorno das ações previstas na melhoria da aprendizagem, com indicadores e processos claros de como se
dará essa avaliação, ou seja, é o ciclo gestor que deve se fazer presente também na formação profissional:
diagnóstico, planejamento, execução e avaliação.
Uma alternativa de formação, hoje bastante considerada nos meios educacionais é o de construir uma
1

“escola aprendente” em que todos — estudantes, professores, equipe escolar e pais/comunidade —
participam com contribuições/ações diferenciadas, mas com um objetivo comum: uma aprendizagem dos
estudantes que faça diferença em suas vidas de sujeitos históricos e cidadãos, através da gestão
democrática/coletiva da instituição pública escolar. Tomar a realidade como objeto de conhecimento, numa
perspectiva

que

se

contrapõe

a

dados

estáveis

e

perenes,

é

favorecer

que

estudantes/educadores/comunidade sejam sujeitos do ato de conhecer e, portanto, agentes de mudanças
da sociedade. Uma formação como esta fundamenta-se nas concepções de que professores e alunos estão
sempre aprendendo tanto com as práticas do cotidiano como com as reflexões sobre a própria realidade.

Para reflexão
1. Em que sentido o acompanhamento do processo de alfabetização em sua rede de ensino se
relaciona com a programação e o investimento na formação continuada de alfabetizadores?
2. Que evidências sua rede de ensino possui de que os investimentos na formação continuada de
alfabetizadores se refletem nos resultados dos alunos e nos índices da avaliação nacional?

1

O conceito de escola "aprendente" é relativamente jovem na literatura sobre a organização escola, que, por sua vez o "pediu emprestado" à
literatura das organizações eficazes. "Pediu emprestado" mas não tenciona "devolvê-lo", já que não há nesse ato qualquer réstea de submissão (da
parte de quem recebe) ou de prepotência (da parte de quem dá), se considerarmos que "o retalhamento das disciplinas torna impossível aprender
"o que é tecido junto". (Morin, 1999) http://www.esenviseu.net/Principal/Jornal/Edicoes/1/1-3.pdf
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CONCLUSÃO
Torna-se relevante, à guisa de conclusão, retomar a afirmação do início do texto sobre o sentimento de
libertação da pessoa quando alfabetizada, porque o pertencimento à esfera da cidadania a define como
sujeito de sua própria história. É importante registrar o necessário e imprescindível foco na formação de
professores

alfabetizadores

como

profissionais

que

precisam

dominar

conhecimentos

sobre

o

desenvolvimento humano para compreender como a alfabetização se apresenta. Entendemos a
alfabetização como um processo em que a criança busca ativamente compreender o mundo que a cerca e
trata de resolver as questões que esse mundo lhe coloca, agindo sobre ele e organizando-o internamente
em categorias de pensamento.

Para além do domínio da base alfabética o trabalho para ler e escrever com fluência, e a devida
compreensão do que lê e escreve, coloca o aluno num patamar de desenvolvimento em que a alfabetização
se efetiva como condição para que a continuidade de sua escolaridade seja feita com sucesso.

O processo de alfabetização exige que o professor alfabetizador tenha conhecimentos próprios para este
fim, o que inclui informações científicas sobre o funcionamento do cérebro durante o aprendizado,
proporcionadas pelos novos estudos das neurociências, assim como sobre o desenvolvimento de
competências socioemocionais, que comprovadamente são tão importantes para a obtenção de bons
resultados na escola quanto às habilidades cognitivas.

Nesse sentido, o professor alfabetizador deve conhecer as diferentes tecnologias, ter saberes teóricometodológicos sobre alfabetização, desenvolver uma postura de análise e acompanhamento de suas
práticas pedagógicas com base no desenvolvimento de seus alunos, bem como interlocução com seus
pares e com os coordenadores pedagógicos das escolas onde trabalham.

Equipe da Área de Gestão de Políticas de Aprendizagem
Instituto Ayrton Senna
Outubro/ 2015
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